
 

 

န ေ့စ ွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်      န ကင ြာချက်အမှတ်: #၀၀၀၁ 

 

COVID-19 ရရောဂါကောကယွ်ရရေးအတွက ်တက ိုယ်ရည်သွောေးလောမှု 

ကန့််သတ်ခြင်ေးဆ ိုင်ရော လူထိုအသ ရ ေးရ ကခငောြျက် 

(မ မ ဘောသော သ ေးသန့််ြွွဲခြောေးရနထ ိုင်ခြင်ေးဆ ိုင်ရော လို ်ထ ိုေးလို န်ည်ေးမျောေး) 

 

နလေးစြာေးအပ်ပါန ြာ  ကယ်စ ်မမိ ြို့နတြာ်အိမရ်ြာဝ ်ေးန  လူကက ေးမ ်ေးမျြာေး ခ ်ဗျြာ/ရှ ်  

COVID-19 အနရေးနပေါ်အနငခအန ကုိ တု ်ငပ ်ေ့န ြာအြာေးငြ ့်် ကျွန်ုပ်တိုေ့၏ အိမရ်ြာဝ ်ေးအတ  ်ေး 

န ထို ် ူမျြာေး၏ ကျ ်ေးမြာနရေးနှ ့်် န ေးက ်ေးလ ုခခ  မှုရှိနစနရေးတိေု့အတ က်  ကယ်စ ်မမိ ြို့နတြာ်အိမရ်ြာမှ 

အုပခ်ျ ပ်မှုတြာဝ ်ရှိ ူမျြာေး ည ်   ်လျ ်မမိ ြို့ ယ် အုပ်ချ ပ်နရေး တြာဝ ်ရှ ူိမျြာေးနှ ့်် နို ်  နတြာ်အစိုေးရ 

အြ ွဲြို့မ ှ တြာဝ ်ရှ ူိမျြာေးတိေု့နှ ့်် အ  ေးကပ်ပူေးနပါ ်ေး၍ တကုိယရ်ည ် ြာေးလြာမှု က ်ေ့ တ်ငခ ်ေးဆို ်ရြာ 

(Self-Quarantine) စည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမျြာေးနှ ့်် အမိ ်ေ့န ကြာ်င ြာချက်မျြာေးကုိ လိုက် ာကျ ့််  ုေးနို ်ရ ် 

စတ ်ချမတှ် အနကြာ ်အထည်နြြာ်  ြာေးမည်ငြစ်န ကြာ ်ေး အ ိနပေးအန ကြာ ်ေး ကြာေးအပ်ပါ ည်။ 

 ကယ်စ ်မမိ ြို့နတြာ်အိမရ်ြာဝ ်ေးအတ  ်ေးတ  ် လူဦေးနရ ၂,၃၀၀ နကျြာ်  ေးပါေး န ထို ်လျက်ရှိရြာ ကျွန်ုပ်တုိေ့ 

အန ငြ ့်် တစ်ဦေးနှ ့််တစ်ဦေး အငပ ်အလှ ် အကြာအက ယ်နပေးရ ် လိုအပ် ည်မျြာေးကုိ လုပ်နဆြာ ် 

 ကရ ်မြှာ အထူေးပ ် အနရေးကက ေးလှပါ ည်။ ထိုေ့န ကြာ ့်် မိမိ မိ ြာေးစုဝ ်မျြာေးထွဲတ  ် ကုိယအ်ပူချ ိ် 

ငမ ့််မြာေးငခ ်ေး၊ အ က်ရှှူလမ်ေးန ကြာ ်ေးဆို ်ရြာ လကခဏြာမျြာေး ငြစ်နပေါ်ငခ ်ေး စ ညတ်ိေု့ကုိ ခ စြာေးန ရပါက 

ငပ ်ပနှ ့်် ထိနတ ြို့မှုမရှနိစရ ် မိမိအိမ၌်ပ ် မိမိ ြာ ြာ   ေး  ်ေ့ခ ွဲငခြာေးန ထို ်ရ ် (တကုိယရ်ည် 

  ြာေးလြာမှု က ်ေ့ တ်ငခ ်ေးအဆ ့််မဟုတပ်ါ) နမတတြာရပ်ခ အပ်ပါ ည။် 

 

အစိုေးရအြ ွဲြို့မ ှ တြာဝ ်ရှ ူိမျြာေးကလည်ေး COVID-19 နရြာဂါခ စြာေးန ရ ူမျြာေးနှ ့်် အ  ေးကပ်ထိနတ ြို့ခွဲ့် 

 ည့်် မည် ူူ့ကုိမဆို နငခရြာခ လိုက်ရ ်နှ ့်် တကုိယရ်ည ်  ြာေးလြာမှု က ်ေ့ တ်ရ ် မူဝါဒမျြာေး တ ်ေး ကပ် 

စ ြာ ချမတှထ်ြာေးပါ ည။်  ကယ်စ ်မမိ ြို့နတြာ်အိမရ်ြာ အုပခ်ျ ပ်မှုတြာဝ ်ရှိ ူမျြာေးအန ငြ ့််လည်ေး အငခြာေး 



 

 

အိမန်ထြာ ်စုမျြာေး န ေးက ်ေးလ ုခခ  မှုရိှနစနရေးအတ က်   ြာေးလြာမှုက ်ေ့ တ်ခ ထြာေးရန ြာ မည် ည့်် 

အိမန်ထြာ ်စုကုိမဆို ချမတှ်ထြာေးန ြာ လမ်ေးညွှ ်ချက်မျြာေးအတိ ်ုေး လိုက် ာနဆြာ ်ရွက်ငခ ်ေး ရှိမရှိကုိ 

နစြာ ့််မတ် ကည့််ရှု  ြာေးမည် ငြစ်ပါ ည်။ အိမရ်ြာဝ ်ေးအတ  ်ေး န ထို ်လျက်ရှိ ကန ြာ လူကက ေးမ ်ေးတိေု့ 

အန ငြ ့််လည်ေး အိမရ်ြာဝ ်ေးအတ  ်ေးရှိ   ြာေးလြာမှုက ်ေ့ တ်ခ ထြာေးရန ြာ အိမ်နထြာ ်စု၏ လ  ိြို့ဝှက် 

အပ် ည့်် ကုိယန်ရေးအချက်အလက် (Privacy) ကုိ  ွဲ့်ည ြာန ြာအြာေးငြ ့်် အမျြာေးငပည် ူထ  ထုတ်နြြာ် 

နငပြာ ကြာေးငခ ်ေးမျ ိေး မငပ လုပ် ကပါရ ် ကျွန်ုပ်တိုေ့အန ငြ ့်် အနလေးအ က်ထြာေး မှြာ ကြာေးလိုပါ ည်။ 

 

တကုိယရ်ည ်   ြာေးလြာမှု က ်ေ့ တ်ငခ ်ေးဆိုရြာ  န ြာတရြာေးနှ ့်် စည်ေးကမ်ေးချက်မျြာေးကုိ လိုက် ာ 

နဆြာ ်ရွက်ငခ ်ေးမရှိ ည့်် မည် ူူ့ကုိမဆို ငမ ်မြာနို ်   ရွဲတပ်ြ ွဲြို့မှ ချမတှ်ထြာေးန ြာ ဥပနဒမျြာေးအရ 

ငပစ်ဒဏ်ချမတှ် အနရေးယူမည်ငြစ်န ကြာ ်ေး မမိ ြို့ ယ်မှအမိ ်ေ့န ကင ြာချက်မျြာေးလညေ်း မ ကြာမ တ  ် 

ထုတ်ငပ ်  ြာေးမည်ငြစ်န ကြာ ်ေး  ိရှိနစလိုပါ ည်။ ငပည် ူူ့ကျ ်ေးမြာနရေးနှ ့်် န ေးက ်ေးလ ုခခ  နရေးကုိ 

ထိ ်ေး ိမေ်းနစြာ ့််နရြှာက်ရ ်အတ က် ကျ ်ေးမြာနရေးနှ ့်် အြာေးကစြာေးဝ ်ကက ေးဌြာ  (MOHS) မှ ၎ ်ေးအမိ ်ေ့ 

န ကင ြာချက်မျြာေးအြာေး ထုတ်ငပ ်ထြာေးငခ ်ေးငြစ်မပ ေး ကျွန်ုပ်တိုေ့  ကယ်စ ်မမိ ြို့နတြာ်အိမရ်ြာမှ အုပခ်ျ ပ်မှု 

တြာဝ ် ရှိ ူမျြာေးအန ငြ ့််လည်ေး ၎ ်ေးအမိ ေ့်န ကင ြာချက်မျြာေးကုိ အိမရ်ြာတ  ်န ထို ် ူမျြာေး လိုက် ာမှု 

ရှိနစနရေးအတ က် အစိုေးရအြ ွဲြို့တြာဝ ်ရှ ူိမျြာေးနှ ့်် လက်တ ွဲနဆြာ ်ရွက်  ြာေးမည်ငြစ်န ကြာ ်ေးကုိ 

နကျေးဇူေးငပ ၍  ာေးလည်နပေးနစလိုပါ ည။် 

 

မိမိ ြာ ြာ   ေး  ်ေ့ခ ွဲငခြာေးန ထို ်ရ ် (Self-Isolation) အတ က် နကျေးဇူေးငပ ၍ နအြာက်နြြာ်ငပပါ 

လမ်ေးညွှ ်ချက်မျြာေးအတို ်ေး လိုက် ာနပေးနစလိုပါ ည။် 

-   ေး  ်ေ့ခ ွဲငခြာေးန ထို ်ငခ ်ေးကုိ ၁၄ ရက် ကြာငပ လုပ်ရမည်ငြစ်မပ ေး ထိုအနတြာအတ  ်ေး အိမထ်ွဲမှ 

အိမင်ပ ် ုိေ့ မထ က် ကပါရ ် 

- အိမထ်ွဲ၌န စဉ်အတ  ်ေး အငခြာေးန ြာ မိ ြာေးစုဝ ်မျြာေးနှ ့်် အ ည်ေးဆ ုေး ၁ မ တြာမှ ၂ မ တြာငခြာေး၍ 

န ထို ် ကပါရ ်၊ (အထူေး ငြ ့်် မိ ၊  က်ကက ေးရွယ်အိုမျြာေးနှ ့်် ကနလေးမျြာေး) 

- မ ေးြိနုချြာ ၊် နရအိမ်နှ ့်် နရချ ိေးခ ်ေးတိေု့ကုိ   ုမ  ုေး ကရ ်နှ ့်် ဧည့််ခ ်ေးနှ ့်် လူ  ြာေးစကကြ ်မျြာေးတ  ် 

အတူတက မန  ကရ ်နှ ့်် မငြစ်မန  န ရမည်ဆိုလ  ် မျက်နှာြ ေုး (Masks) တပ်ထြာေးရ ် 



 

 

- နရအိမ်နှ ့်် နရချ ိေးခ ်ေးမျြာေးကုိ အ  ုေးငပ မပ ေးတို ်ေး ပိုေး တ်နဆေးနှ ့်် န ချြာစ ြာ နဆေးန ကြာရ ် 

- ငြစ်နိ ်ုလ  ် အိပရ်ြာခ ွဲအိပရ် ်နှ ့်် မျက်နှာ ုတပ်ဝါမျြာေးကုိ   ေး  ်ေ့ခ ွဲ  ုေးရ ် 

-  ူ ယ်ချ ်ေး ( ုိေ့မဟုတ်) မိ ြာေးစုဝ ်မျြာေးအန ငြ ့်် အစြာေးအန ြာက်ပိုေ့ရြာတ  ် တ ခါေးဝ၌ ြာ 

ချထြာေးခွဲ့်ရ ် 

- အိမ ုိ်ေ့ ဧည့်် ညမ်ြိတရ် ် 

- အစြာအစြာေးမ ၊ အစြာစြာေးမပ ေးချ ိ်တိ ်ုေးနှ ့်် နရအိမအ်  ုေးငပ မပ ေးတိ ်ုေး နရနှ ့််ဆပ်ငပြာကုိ အ  ုေးငပ ၍ 

စကက ်ေ့ ၂၀  ကြာနအြာ ် စ စ်တကျ လက်နဆေးရ ်၊ အိမ်ထွဲ၌ လက်  ်ေ့စ ်နဆေးရညကုိ် အလ ယ် 

တကူ အ  ုေးငပ နို ်န ြာ န ရြာတ  ် ထြာေးရှိရ ် 

- နှာနချ နချြာ ေ်းဆိုေးတိ ်ုေး ပါေးစပ်နှ ့်် နှာနခါ ်ေးကုိ တစ်ရှှူေး ( ုိေ့မဟုတ)် တ နတြာ ်ဆစ်နက ေးငြ ့်် 

အုပ၍် ဆိုေးရ ် 

- တ ခါေးလက်ကုိ ်မျြာေး၊ ြု ်ေးမျြာေး၊ မ ေးခလုတမ်ျြာေး၊ မ ေးြိနုချြာ ်နကြာ ်တြာမျက်နှာငပ ်မျြာေး၊ 

လက်ရ ်ေးမျြာေးကုိ မ ကြာမ ကြာ   ်ေ့ရှ ်ေးနရေးလုပ်ရ ် 

- နရဓြာတ်ငပည့််ဝန နစရ ် နရမျြာေးမျြာေးန ြာက်ရ ် 

- အြာဟြာရဓြာတ်ကက ယ်ဝန ြာ အစြာေးအစြာမျြာေးကုိ နရေွးချယ်စြာေး  ုေးရ ်နှ ့်် ငြစ်နိ ်ုလ  ် 

နလ့်ကျ ့််ခ ်ေး မှ မ်ှ လ်ုပ်ရ ် 

- ၂  ာရ ငခြာေးတခါ ြျြာေး ာငခ ်ေး၊ နချြာ ေ်းဆိုေးငခ ်ေး၊ လည်နချြာ ေ်း ာငခ ်ေး၊ ဝမ်ေးပျက်ငခ ်ေး၊ အ က်ရှှူ 

မဝငခ ်ေးစ ည့်် နရြာဂါလကခဏြာမျြာေး ရှိမရှိ ပ မုှ စ်စ်နဆေးရ ်နှ ့်် လကခဏြာမျြာေးရှိမရှိကုိ 

မှတ်တမ်ေးတ ်ထြာေးရှိရ ် 

- အကယ်၍ အထက်ပါ နရြာဂါလကခဏြာမျြာေး ခ စြာေးန ရပါက ဆရြာဝ ်နှ ့်် အငမ ်ဆ ုေး ငပ ရ ် 

နှ ့်် တြာဝ ်ရှ ိကျ ်ေးမြာနရေးဝ ်ထမ်ေးမျြာေး လြာနရြာက် ကည့််ရှုစစ်နဆေးနို ်ရ ်အတ က် အန ကြာ ်ေး 

 ကြာေးရ ်တိေု့ ငြစ်ပါ ည်။  

 

ယခုလက်ရှိ COVID-19 နရြာဂါငပ ်ေ့ပ ြာေးန ချ ိ်တ  ် လူကက ေးမ ်ေးတိေု့အန ငြ ့်် ကျွန်ုပ်တိုေ့နှ ့််အတူတက  

ပူေးနပါ ်ေးနဆြာ ်ရွက်နပေး ကပါရ ်နှ ့်် ယခုကွဲ့် ုိေ့ နဆြာ ်ရွက်န မှုမျြာေးကုိ  ာေးလည်နပေး ကပါရ ် 

အနလေးအ က်ထြာေး ပ ် ကြာေးလိုပါ ည။် ကျွန်ုပ်တုိေ့၏ အိမရ်ြာဝ ်ေးအတ  ်ေး နရြာဂါကူေးစက်ငပ ်ေ့ပ ြာေးမှု 

အ ည်ေးဆ ုေးငြစ်နစရ ် အတူတက  လုပ်နဆြာ ် ကပါစိုေ့။ 

 



 

 

ထပ်မ  ိရှိလိ ုညမ်ျြာေးကုိ Hotline ြု ေ်း  ပါတ် 09 699 872 699  ုိေ့ ဆက်  ယ်၍လညေ်း စ ုစမ်ေးနမေးငမ ်ေး 

နို ်ပါ ည။် ကျ ်ေးမြာနရေးနှ ့််ပတ် က်န ြာ  တ ်ေးအချက်အလက်မျြာေးကုိ အချ ိ်နှ ့််တနငပေးည  

 ိရှိလိပုါက နအြာက်နြြာ်ငပပါ ြု ်ေး  ပါတ်မျြာေး ုိေ့ ဆက်  ယ်စ စုမ်ေးနို ်ပါ ည်။ 

အနရေးနပေါ်ကျ ်ေးမြာနရေးဆို ်ရြာဌြာ မျြာေး၏ ဆက်  ယ်ရ ်ြု ်ေး  ပါတ်မျြာေး 

• ပ ်ေးလိှု ်နဆေးခ ်ေး (Star City) - 09 7753 9380 

• ရ ်ကု ်တို ်ေးနဒ ကက ေး ငပည ူ်ူ့ကျ ်ေးမြာနရေး ဦေးစ ေးဌြာ  – 09-449001261, 09-794510057 

• မနတနလေးတိ ်ုေးနဒ ကက ေး ငပည ူ်ူ့ကျ ်ေးမြာနရေး ဦေးစ ေးဌြာ  – 09-2000344, 09-43099526  

• ဗဟုိကူေးစက်နရြာဂါတိက်ုြျက်နရေးဌြာ  - 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991,  

  09-459149477 

• ငပည် ူူ့ကျ ်ေးမြာနရေး အနရေးနပေါ်တ ုေ့်ငပ ်နရေးဌြာ  – 067- 3420268 

•   ်လျ ်နဆေးရ ု - 056 21 511  

• ချမေ်းနငမ့်နမတတြာနဆေးရ ု (  ်လျ ်) – 09 42012 3047 

• ပ ်ေးလိှု ်စ လ ုနဆေးရ ု - 01-368 4323, 09-421042679 

• International SOS Yangon: 01-657922, 09-420114536 

• တရြာေးဝ ် Covid-19 Hotlines – 09756341601, 09756341602 

 

ယခုလို ပူေးနပါ ်ေးပါဝ ်နဆြာ ်ရွက်နပေး ည့််အတ က် အထူေးပ ်နကျေးဇူေးတ ်ရှိပါန ကြာ ်ေးနှ ့်် လူကက ေးမ ်ေး 

တိေု့အြာေးလ ုေး ကျ ်ေးမြာ၊ န ေးက ်ေးပါနစန ကြာ ်ေး ဆုမ  ်နကြာ ်ေးနတြာ ်ေးအပ်ပါ ည။် 

 

နလေးစြာေးစ ြာငြ ့်် 

Star City Management 


